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ﻣﺪﺧﻠﯽ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺎدی در
ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان

رﺗﺒﻪی ﺳﻮم

ﻣﺒﺪأ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن »ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ« و دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در »اﻧﺪﯾﺸﻪ« ﺟﺴﺖ .ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎدﻻت ﺣﻮزهی »ﻧﻈﺮ« ،اﻋﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﻫرن و ﻋﻠﻢ ،و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﴎی در وادی اﻧﺪﯾﺸﻪ دارد .اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ،درﺳﺖ ﻫامن ﺟﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪی روﺷﻨﮕﺮی ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﻧﺖ« ،ﺻﻮرتﺑﻨﺪی دﻗﯿﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ــ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻐﻤﻪی اﯾﻦ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از آن ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیِ وﯾﮋهاش ،متﺎم وﺟﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔامن ﺑﺴﯿﺎری ،ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎن را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ متﺎم اﺷﮑﺎل زﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش دﮔﺮﮔﻮن منﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺑﻄﻪی وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻋﻢ از ﻋﻠﻢ ،اﺧﻼق ،دﯾﻦ ،ﻫرن و  ...را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺶ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﻮد در ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی »ﺣﻘﻮق«.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻬﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،ﺣﻖ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮیای ﻧﺎاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎوراﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺣﻖ ،ﺟﺎﯾﯽ در آﻏﻮش دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ
و اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ آن ﴎ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ وﯾﮋهاش ،ﺣﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﯽ در ﻧﺰد ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ متﺎم داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهاش ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را داﺷﺖ .ﻣﻔﻬﻮمﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﴎ ﺣﻖ ،در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺣﻖﻃﻠﺐ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺎدی از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ،اﺳﺎﺳﺎً ﺣﻖ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی او ﺑﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺟﺰﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻘﺪی ،ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻌﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖ داد و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﺖ و ﴐورت ﺣﻖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌامری ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،منﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی ﺟﻬﺎن ﻣﺼﻮن مبﺎﻧﺪ .اﺟﺒﺎر ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ِ
دﺳﺖﮐﻢ از دو ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .۱ :ﻣﻌامری در ﻣﯿﺎﻧﻪی دو ﺳﺎﯾﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻫرن« و »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« ﻫﻤﻮاره در ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻌامری را ﻧﯿﺰ درﻧﻮردﯾﺪ .۲ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻣﺮی اﺟﺘامﻋﯽ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊِ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم
»ﺣﻖ« ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻫرن دﯾﮕﺮی ﻣﻌامری را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ »ﻣﻔﻬﻮم« ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ دوﻣﯽ ،ﺑﯿﺶ از اوﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﯾﮋهاش ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻌامری را در ﻣﻘﺎم ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﴎﻣﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﻖ« اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻌامری را ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﻌﺎً اﺟﺘامﻋﯽ ــ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪی اﺟﺘامﻋﯽاش ــ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌامری را ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد »اﻧﺴﺎن« منﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻣﴩوﻋﯿﺘﺶ را از اﻧﺴﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ِ
ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﺧ ِنت ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ »ﺣﻖ« اﺳﺖ .اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ و ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺮای ﻣﻌامری ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔامن ﻧﮕﺎرﻧﺪه از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺰ ،ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد را از ﮐﺪام
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻦاﻻذﻫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﺟﻪای از ﮐﻠﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺖ،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻣﻌامری در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
ﺑﺮای »اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻮدن« آن ﻧﻮع ﻣﻌامریای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎن و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ او ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪهای از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻫرن و ﻣﻌامری و ﻣﻌامران اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﴩوع ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻌامری را در »ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﻋﻢ از آن دﺳﺘﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن« ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮا« اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎدهی ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺮوز را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﺎدهای ﮐﻪ
در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻌامری در ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﺎﮐﺎﻧﺘﯽ و ﭘﺴﺎﮐﺎﻧﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪای در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن »ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪﯾﻢ« و »ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ« دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و داﻣﻦﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽِ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی ﻣﻔﻬﻮم »اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ« ﻣﻌامری ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊِ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻪ
از رﻫﮕﺬر ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ متﺎﻣﺎً »ﺑﯽزﻣﺎن« و »ﺑﯽﻣﮑﺎن« .ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻣﮑﺎﻧﯽ ،اﻧﮑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽﮔﺮی ۱اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮا ﻗﻬﺮا ً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺮﺟﻊ آن در ﻣﻌامری ،منﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﺎرهای ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮمﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮی از ﻣﻌامران اﻣﺮوز اﯾﺮان ،ﻣﺮﺟﻊِ ﻣﴩو ِع ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان را در ﻣﻌامری ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌامریﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان دﺳﺖوﭘﺎ ﮐﺮد و ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﻌامری اﻣﺮوز اﯾﺮان را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪ زﻋﻢ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻋﯿﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .درک ﻣﻌامری از ﺟﻨﺲ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﺮم و ﻓﻀﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌامری ﻏﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎرهی
اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﯽراﻧﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻐﺎﻟﻄﻪی ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﺪاق« دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌامری ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻌامری ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ،ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌامری ﻏﺮب در ﻋﯿﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻏﺮب و اﯾﺮان ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ و
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻌامری اﯾﺮان ،ﺳﱰون ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌامری ﻏﺮب در ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد،
ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮوزﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه از روﯾﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ »ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽِ اﻣﻮر ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﻣﻮر
ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﮐﻨﺶ ﻣﻌامر در ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌامری ،در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﴩوط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ
»ﻣﻔﻬﻮم« .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﻮد ،ﺣﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌامری ﻏﺮب ﺑﺮ
ﻣﻌامری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎدی ﺑﯿﺶ منﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ »ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن« ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و راه ﭘﮋوﻫﺸﯽِ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﻌامری اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ اﻧﺴﺪا ِد ﻧﻈﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﯿﻤﻮدن آن اﺳﺖ.
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آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﻌامری ﻏﺮب رخ داده اﺳﺖ از
اﺳﺎس ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﻌامری ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در
ﻏﺮب ،روﻧﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ را از ﴎ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .روﻧﺪی ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﻖ« و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن،
ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﴩوع ﻣﻌامری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻌامریِ منﺎﯾﺎﻧﮕ ِﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﴎﻣﺪی ﺑﻪ ﻣﻌامریِ منﺎﯾﺎﻧﮕ ِﺮ
اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از اﺟﺘامع
ِﺧ َﺮد و زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﻌامری
ﺳﻨﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽاﻧﺪ و ﻣﻌامریِ ﻣﺘﻌﯿﻦ و
ﮐﺎﻟﺒﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪه ،در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌامری ﮔﻮﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﴫی در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ،ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕ ِﺮ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻌامر ،ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌامر و ﻣﻌامریاش
ﴏﻓﺎً اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖاﻧﺪ؛ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎﻟﺬات ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ وﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﴎﻣﺪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﯿﺎنِ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌامری در دورهی ﮔﻮﺗﯿﮏ
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ )اﻟﺒﺘﻪ در دورهی اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮏ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻮژهی دﮐﺎرﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﮋه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دواﻧﮕﺎریﻫﺎی
ﺳﻮژه/اﺑﮋه ،روح/ﺟﺴﻢ و ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ/اﻣﺮ ﻋﯿﻨﯽ داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ و
ﮐﻠﯿﺖﺑﺨﺶ ،ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻋﴫ روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻘﺪی ﮐﺎﻧﺖ »ﺳﻮژهی دﮐﺎرﺗﯽ« ﺑﻪ »ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ«
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی از اﻣﮑﺎن
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﺖاﻧﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺴﱰ ﻣﻌامری اﻣﺮوز ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎزوﮐﺎری ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ و در
ﻓﺮاﻏﺖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ
در ﻏﺮب ،درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫامن
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺪورهی ﺧﻮد ،ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﺷﺌﻮن زﯾﺴﺖ
اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌامری در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ،در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻌامر ،اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﻤﺒﻮدی
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻌامری ﻏﺮﺑﯽ،
ﻣﻌامری ﻏﺮب ﻣﻌﺎﴏ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﻌامری ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻌامری اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺴﱰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﯿﴪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻠﻘﻪی
ﻣﻔﻘﻮدهی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻘﺎدی ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان
را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﴎ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﱪدی از

»ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ« ﺑﻪ »ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی
ﺟﺪﯾﺪ« ﯾﺎﻓﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی را
در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ »وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان
ﭘﺮﺳﺸﯽ دﻗﯿﻖ ﻃﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮیِ وﯾﮋهای را از ﴎ
ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌامری در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ــ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر ــ در اﯾﺮان اﻣﺮوز
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر،
ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﻫرن و  ...و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ
روﺷﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع »ﻣﻌامری در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﺪﯾﺪ« و در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان داد.
ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ »اﻣﺮ اﺟﺘامﻋﯽ«
ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌامری در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﻣﻌامری در ﻣﻐﺎﻟﻄﻪای ﺣﻞﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ
در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌامری منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪی اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻻر
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد» ،اﻣﺮ واﻗﻊ«ی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺴﺖ
اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻟﺰوﻣﺎً »اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب« ﺗﻠﻘﯽ منﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌامری در ﻓﮑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ
»اﻣﺮ واﻗﻊ« ﺑﻪ »اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب« ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻌامری
منﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ــ در اﺳﺘﻘﻼل از ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ
ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ــ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ
را از ﺗﻐﯿﯿﺮی راﻫﱪدی در ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﻖ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »اﻣﮑﺎن ﻣﻌامری
در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ« ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻧﻪ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ(
در ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻏﺮب ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﺗﮑﻠﯿﻔامن را ﺑﺎ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﻣﻌامری روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ــ از ﺑﺴﱰ
ﺗﻄﻮر اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ آﳌﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮ »اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ«
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ »ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ« ﻣﯽﮔﺬرد و ﭘﯿﴩوی ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ
ﺑﺴﱰ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺸﻮدن ﺑﺤﺜﯽ در ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،آﮔﺎﻫﯽ،
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻠﺰام،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ آن روﺑﺮو
اﺳﺖ و منﯽﺗﻮان ﺑﯽﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻘﺎدی در ﻣﻌامری اﯾﺮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ
 :“Historicism” .۱ﻫﯿﺴﺘﻮرﯾﺴﯿﺰم ،ﻫﻢ ﺑﻪ
»ﺗﺎرﯾﺨﯽﮔﺮی« و ﻫﻢ ﺑﻪ »ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ« ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از »ﺗﺎرﯾﺨﯽﮔﺮی« در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاد اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ در ﻧﺰد ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺨﯽﮔﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ زﻣﺎنﻣﻨﺪ و ﻣﮑﺎنﻣﻨﺪ
ﺑﻮدنِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮزﻣﺎنﻣﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻣﮑﺎنﻣﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ.

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷
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